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TERUGBLIK 

 

Elfwegentocht 



  

 

Vliegbasis Leeuwarden heeft in de eerste twee weken van juli één van haar F-16’s op Bio-kerosine laten 
opereren. De vliegbasis gaf op deze manier invulling aan de motie die Tweede Kamerlid Isabella Diks begin 
dit jaar indiende over deelname aan de zogeheten Elfwegentocht. In het kader van Leeuwarden/Fryslân 
Culturele hoofdstad van Europa 2018 werd in Friesland een significante inspanning verricht om tussen 1 en 
14 juli 2018 geen fossiele brandstof te gebruiken. 
 
Commandant Vliegbasis Leeuwarden, kolonel Arnoud Stallmann, was enthousiast: ”Dit is een mooie eerste 
stap naar verduurzaming. Vliegbasis Leeuwarden sluit graag aan op het gebied van duurzaamheid, maar 
wordt op dit moment nog geremd door de financiële mogelijkheden. Desondanks hebben we onlangs een 
duurzaamheids-coördinator aangesteld om voortgang te krijgen in een aantal projecten. Het project met 
BioFuel sluit hier eigenlijk heel mooi bij aan.” 
 
Drie weken geleden ontving vliegbasis Leeuwarden de eerste zes vaten met BioFuel. Deze brandstof is voor 
100% afkomstig uit gebruikt frituurvet en zal gebruikt worden om 24.000 liter Bio-kerosine mengsel te maken 
dat 5% BioFuel bevat. Voordelen van vliegen op BioFuel zijn een verminderde uitstoot van zowel CO2 als 
(ultra)fijnstof. Helemaal fossiel-vrij vliegen is nu en zal ook in de naaste toekomst niet mogelijk zijn. Vliegen 
op BioFuel kan wel maar maximaal tot een bijmengpercentage van 50%. 
 
Kolonel Paul de Witte, projectleider BioFuel: "Wachten met het gebruik van BioFuel totdat de prijs gelijk is 
met die van gewone vliegtuigbrandstoffen is ook niet wenselijk, omdat het dan wel heel erg lang duurt voordat 
BioFuel gebruikt kan worden. BioFuel is nu namelijk vrij duur omdat het nog niet veel gebruikt wordt. Pas als 
het gebruik toeneemt zal de prijs verder dalen. Dit is een beetje een kip-ei situatie. Om die impasse te 
doorbreken is besloten dat de Elfwegentocht een mooi moment was om te starten met de transitie." Defensie 
wil later in het jaar, wanneer er meer BioFuel beschikbaar komt, alle F-16’s van 
de Vliegbasis Leeuwarden op een mengsel van 95% fossiele brandstof en 5% BioFuel laten vliegen. 



 

 

Landing elektrisch vliegtuig 

  

E-cars, e-bikes en solarboten zijn al heel gewoon, maar elektrische vliegtuigen zijn zeldzaam. Zo 
zeldzaam, dat er maandag op vliegbasis Leeuwarden, waar twee van deze kleine toestellen landden, 
sprake was van een unicum in de Nederlandse luchtvaarthistorie. 

Elfwegentocht 
De vliegtuigen kwamen naar de Culturele Hoofdstad vanwege de Elfwegentocht, een initiatief in Friesland 
om twee weken lang zo duurzaam mogelijk te reizen. Naast de twee tweepersoonsvliegtuigen waren er 
ook auto's en motoren die op stroom rijden, waaronder de inmiddels wereldberoemde 'Hesla' uit 
Hoogezand, een Tesla met een waterstofcel. 

Land, zee en lucht 
VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (55) van Infrastructuur en Waterstaat was eveneens op de basis 
en sprak van een mijlpaal. ,,Ter land, ter zee en nu ook de lucht zijn we met verduurzaming aan de slag.'' 
Nederland wil een voortrekkersrol vervullen bij de verdere ontwikkeling van het elektrische vliegtuig. 
In 2030 op vroegst 
Voorlopig zijn het voornamelijk kleine trainingstoestellen die op elektriciteit vliegen. Volgens Jaap-Jan 
Ferweda van e-plane-importeur iFly Benelux duurt het nog decennia voordat grote, commerciële 
passagiertoestellen aan 'de stekker' kunnen. Hij verwacht dit niet eerder dan tussen 2030 en 2050. ,,Maar 
we staan er absoluut aan de vooravond van." 



 

 
Bron: http://www.lc.nl/friesland/E-planes-landen-op-vliegbasis-Leeuwarden-23333095.html 

 

 

Opening zonnepark Kamp Vliehors (Vlieland) 

  

 

 

Op vrijdag 6 juli opende kolonel Paul de Witte op een deel van het voormalig Cavalerie Schiet Kamp de 
Vliehors op Vlieland ook al de zogenoemde zonneakker. Dat deed hij samen met wethouder van Vlieland 
Elsje de Ruijter. Met een vermogen van ongeveer 1 mega-Watt voorziet de zonneakker vanaf het 
Defensieterrein 250 huishoudens van elektriciteit.  
   
De exploitatie en het beheer is in handen van de Energie Coöperatie Vlieland (ECV). Die zamelde met 
subsidie van de Rijksoverheid en particulieren, bedrijven en non-profit organisaties geld in om de bouw van 
de zonneakker mogelijk te maken. Leden van de ECV profiteren van de opbrengst. 

 

 

Onderhoudswerkzaamheden hoofdbaan 



 

De hoofdbaan van vliegbasis Leeuwarden heeft de afgelopen weken een geplande onderhoudsbeurt gehad. 
Zo werd onder andere de baanverlichting en afwatering aangepakt. In deze periode is er hoofdzakelijk vanaf 
de korte baan gevlogen. Vanaf woensdag 18 juli is de hoofdbaan weer in gebruik. 

 

 

Ondertekening contract aanschaf MQ-9 Reaper 

  

Defensie heeft een overeenkomst getekend met de Verenigde Staten voor de aanschaf van 4 MQ-9 
Reapers. De ondertekening vond vandaag plaats tijdens de Farnborough International Airshow in 
Engeland. In 2015 werd de aanschaf nog uitgesteld, maar dankzij het extra geld van dit kabinet 
kunnen de toestellen alsnog worden gekocht. De verwachting is dat de Reapers vanaf de zomer van 
2020 naar Nederland komen.  
 
De MQ-9 Reaper is een zogenoemde MALE UAV (medium altitude long endurance unmanned aerial 
vehicle). Dit onbemande vliegtuig is 24 uur per dag tot circa 13 kilometer hoogte inzetbaar. 
De toestellen zijn wereldwijd inzetbaar voor uiteenlopende (observatie)missies. De verzamelde informatie 
wordt gebruikt voor inlichtingenproducten die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan militaire missies. 
Ook kan het gaan om humanitaire operaties of steunverlening aan civiele autoriteiten.  
 
Met de overeenkomst zijn niet alleen de toestellen gemoeid, maar ook sensoren als camera’s en 
grondstations. Een MALE UAV-systeem bestaat uit 4 toestellen en 4 grondstations. Hiervan zijn 2 



 

grondstations nodig voor vluchten vanaf de thuisbasis en 2 voor het opstijgen en landen vanaf een 
inzetlocatie. Contact tussen de verschillende onderdelen van het systeem gebeurt per satellietverbinding.  
 
De Reapers worden ingedeeld bij het 306 Squadron dat opnieuw wordt geactiveerd en gaat opereren 
vanaf Vliegbasis Leeuwarden. 

 

  

 

 

KLACHTENAFHANDELING 

 

Er is sinds kort een nieuwe procedure gestart voor het aanmelden en verwerken van de 
klachten. Deze procedure zorgt ervoor dat de klachten sneller verwerkt worden, direct op de 
juiste plek terecht komen en beter gebundeld en behandeld kunnen worden.  
We willen u daarom verzoeken om uw klachten voortaan via het digitaal invulformulier op de 
website van Defensie in te dienen (https://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-
schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier). Hier kunt u uw klacht precies in eigen 
verwoording indienen en zult u sneller worden geholpen dan wanneer de klachtenafhandeling 
via ons algemeen telefoonnummer loopt. Tevens wordt dit nummer nietmeer gebruikt voor 
het afhandelen van uw klacht, alleen voor specifieke vragen 
die Vliegbasis Leeuwarden betreffen. 

  



 

 

KALENDER 

 

 

4 augustus – Extra openstelling 

Zaterdag 4 augustus is er een extra openstelling van vliegbasis Leeuwardenvanwege 
een vertrekkende Hawker Hunter die deelneemt aan de airshow op Texel. 
 
24 tot en met 26 augustus– Internationaal Ka-6 treffen Friese Aero Club 
De Friese Aero Club organiseert een internationaal treffen van old timer 
zweefvliegtuigen van het type Ka-6. Deze toestellen vliegen dan 
vanaf vliegbasisLeeuwarden 

  

  

 

  

 


